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Uppförandet av en graffitivägg i Spånga-Tensta

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen plats för
graffitiväggen, se bilaga 1.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra
en graffitivägg på föreslagen plats.
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Sammanfattning
Förvaltningen har, utifrån en aktivitet i kanslienhetens
verksamhetsplan, utrett frågan om tänkbara platser för uppförandet
av en graffitivägg i stadsdelen. Området under E18 nedanför
Nydalsparken och Elinsborgs bollplan har valts som förslag för
uppförandet av väggen. Utredningsarbetet har utgått från resultat
och idéer från andra kommuner med öppna graffitiväggar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Strategiska staben
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08-508 03 000
stockholm.se

Synpunkter har samlats in från Graffitifrämjandet, förvaltningens
Fältenhet samt föreningen Järva fastighetsägare. Utredningsarbetet
innefattar även en beräkning på kostnader för uppförande samt
underhåll av väggen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
godkänner presenterade platsförslag och ger förvaltningen i uppdrag
att arbeta vidare med uppförandet av väggen. Vidare föreslår
förvaltningen att det fortsatta arbetet ska innehålla ett samråd med
allmänheten i linje med stadens strävan efter att ge medborgarna
inflytande och möjlighet att utforma sin närmiljö.
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Bakgrund
Kanslienheten har i 2015 års verksamhetsplan fått i uppdrag av
stadsdelsnämnden att titta på möjligheten att uppföra en graffitivägg
i stadsdelen. Efter ett utredningarbete, baserat på erfarenheter från
arbetet med graffitiväggar i andra kommuner samt besök från
Graffitifrämjandet, har området under E18 nedanför Nydalsparken
och Elinsborgs bollplan valts som förslag för uppförandet av
väggen.
Ärendet
Förvaltningen har, utifrån en aktivitet i kanslienhetens
verksamhetsplan, utrett frågan om tänkbara platser för uppförandet
av en graffitivägg i stadsdelen.
Öppna väggar
En graffitivägg av den typ som här avses benämns ofta som en
”öppen vägg” vilket innefattar en yta där vem som helst kan måla
vad hon vill. Det finns idag ett trettiotal öppna väggar i Sverige.
Erfarenheterna från väggarna runt i landet skiljer sig åt sett till
resultatet av ökat eller minskad mängd skadegörelse, graffitti och
klotter i dessa områden. Mycket lite forskning har hittills
genomförts på lagliga graffititväggars inverkan på skadegörelse och
andra brott.
Föreslagen plats
Utifrån ett antal tänkbara platser har förvaltningen valt att arbeta
vidare med förslaget att placera graffitiväggen på området under
E18 nedanför Nydalsparken och Elinsborgs bollplan. Se bilaga 1 för
karta och foto på föreslagen plats. Vid val av plats har information
och erfarenheter inhämtats från andra kommuner i landet där
graffitiväggar har satts upp, bland annat Luleå, Jönköping och
Göteborg.
Utredningsarbetet har även tagit avstamp från idéer och erfarenheter
presenterade i informationsskriften ”Öppna väggar” utgiven av
Graffitifrämjandet, en del av Riksteatern som arbetar för att höja
graffitins status som konstnärligt uttryck och för att sprida kunskap
om graffiti och gatukonst lokalt och nationellt. Representanter från
Graffitifrämjandet har under arbetet varit på besök i stadsdelen och
lämnat synpunkter kring den föreslagna placeringen av väggen.
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Aspekter av en graffitivägg
I syfte att inhämta vidare synpunkter och tankar kring den
föreslagna platsen för en graffitivägg har förvaltningen varit i
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kontakt med föreningen Fastighetsägare i Järva, Graffittifrämjandet
samt medarbetare inom förvaltningens enhet Fält och fritid.
Föreningen Fastighetsägare i Järva framför i sina synpunkter kring
en graffitivägg en oro för att väggen kan leda till skadegörelse och
nedskräpning i området med hänvisning till andra graffitiväggar där
det även målats på träd, elskåp och omkringliggande ytor.
Föreningen fastighetsägare i Järva framför i sitt yttrande en önskan
om att stadsdelen följer Graffitifrämjandets ordningsrekommendationer med ständig tillsyn och städning kring platsen.
Det finns även platser där en graffitivägg bidragit till att minska
problem och oroligheter. I graffittifrämjandets skrift Öppna väggar
framläggs hur en graffitivägg i Rågsved, i södra Stockholm, sedan
2014 utvecklats till ett konstcentrum för graffiti och gatukonst med
flera hundra besökare i veckan. Fastighetsägare vittnar om en ökad
stolthet för området och polisen, vars utryckningstatistik till
området har minskat kraftigt, gläds även åt initiativet.
Ett kunskapsseminarium kommer under oktober månad att
genomföras med representanter från Brottsförebyggande rådet,
Graffitifrämjandet och andra intressenter.
kostnadsberäkning
Kostnaden för uppförandet av graffitiväggen beräknas bli ca
850 000 kr. Utgiftsposter som i denna kalkyl har tagits i beaktande
är bygglovsansökan, inköp av betongfundament till väggen,
belysning, förvaringskärl för sprayburkar, upphandling av
entreprenör för arbetet på plats samt entreprenörskostnader för
beredning av mark och anläggning av betongfundament och
belysning, informationsskyltar om ordningsregler samt evenemang
vid invigning av väggen. Till detta följer löpande driftkostnader för
skötsel av området, rengöring, tömning av behållare etc. vilken
beräknas bli ca 100 000 kr per år. Kostnadskalkylen baseras på
materialkostnader för en vägg som är 100 meter lång och 2 meter
hög, vilket ger en total målningsyta på 400 m2, samt information
från uppförande och drift av graffitiväggar i andra delar av landet.
Finansieringen av uppförande samt drift av väggen placeras inom
driftbudget för stadsmiljö.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Strategiska staben.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har utrett frågan om tänkbara platserer för
uppförandet av en graffitivägg i stadsdelen. Förvaltningen föreslår
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en placering av väggen under E18 nedanför Nydalsparken och
Elinsborgs bollplan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
godkänner förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en
graffitivägg på platsen.
En graffitivägg kan locka invånare från andra delar av staden till
Spånga-Tensta och fungera som en samlingsplats och kontaktyta
mellan unga och gamla. Genom att vara en plats för visuell
yttrandefrihet och möten mellan människor skulle väggen kunna
bidra till minskad segretaion och ett ökat kulturfrämjande.
Förvaltningen föreslår att det fortsatta arbetet med uppförandet av
väggen ska innehålla ett samråd med allmänheten i linje med den
medborgardialog som förespråkas i stadens demokratiarbete med
ändamål att ge medborgarna inflytande och möjlighet att utforma
sin närmiljö.

Bilagor
1. Karta och foto över föreslagen plats för graffitivägg i
Spånga-Tensta
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